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3 zaručené TIPY 
Od sprievodcu  

CK Satur

Divadlo na námes-
tí. Ak ste v Benát-
kach, nemali by ste 
si nechať ujsť podvečerné divadlo 
na Námestí sv. Marka. Práve vtedy 
plávajú z prístavu okolo námestia 
veľké výletné lode. Pohľad zo súše 
na plávajúce činžiaky je naozaj 
fascinujúci. 
Kúpanie sa v kvetoch. Dvadsať 
alegorických vozov je vytvorených  
z kvetov počas Karnevalu kvetín  
v Nice. Aby potom z nich urobili 
kvetinovú kalonádu – na divákov 
každý z nich „vystrelí“ okolo  
100 000 pozdravov jari – sedmok-
rások, frézií či ruží.
Ovocný kalendár. Madeira je 
ostrovom kvetov a rozmanitého 
ovocia. Dokonca tu majú kalendár, 
z ktorého sa môžete dozvedieť, čo 
v období, keď sem prídete, kvitne 
a dozrieva. Takže vo februári je to 
Bauhínia pestrá, alebo orchideový 
strom, ktorá má krásne ružové 
kvietky, a z ovocia práve dozrievajú 
klementínky.

Málokto vie, že prvá zmienka o tom, 
že ľudia nosili v Benátkach masky, 
je stará vyše 900 rokov, pochádza 
z roku 1094. Ale až po tom, čo sa 
v meste v 16. storočí skončila veľká 
epidémia moru, sa na oslavu víťaz-
stva nad chorobou konal veľký ples 
masiek a táto tradícia sa opakovala 
každý rok. Svoje najjagavejšie obdo-
bie zažívala v 17. a 18. storočí, vtedy 
sa o karnevale hovorilo aj ako o čase 
frivolnosti. Masky poskytovali 
anonymitu a tú vraj Benátčania aj 
Benátčanky vedeli patrične využiť. 
Hoci v istom dobovom dokumente 
z tých čias sa píše, že istý anglický 
pocestný, ktorého sem asi prilákali 
pikantné historky, sa neskôr sťažo-
val, že Benátčanky boli na plesoch 
v maskách výlučne v sprievode 
manželov, alebo príbuzných. K zno-
vuzrodeniu veľkolepých karnevalov 

v uliciach mesta inšpiroval oby-
vateľov v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia film Frederica Fe-
liniho Casanova, na radosť všetkých 
hotelierov, majiteľov reštaurácií, 
obchodov aj gondol... a samozrej-
me aj návštevníkov. Keďže len 80 
kilometrov od Benátok sa nachádza 
mesto večných milencov Verona 
a karneval v Benátkach sa tento 
rok koná aj na Valentína, možno 
ho pekne skombinovať so štipkou 
veronskej romantiky. 

Masky v Benátkach

Citrusy aj 
kvety  
na riviére
O niečo neskôr, 20. – 22. februára 
a 3. – 6. apríla sa oplatí zacestovať 
na Francúzsku riviéru. Tu sa v mes-
tečku Menton, ktoré leží takmer 
na hraniciach s Talianskom, koná 
karneval, presnejšie Festival citru-
sov a v 20 kilometrov vzdialenom 
meste Nice zase Karneval kvetov. 
Obidva spája jedno – sú doslova 
pastvou pre oči. Či už ide o alego-
rické vozy, alebo sochy z citrusov 
v Mentone, alebo kvetinovú kano-
nádu v Nice.

Aby ste na vlastné oči zažili bláznivé karnevalové veselie, 
opulentnú pastvu pre oči v podobe nádherných alegorických 
sprievodov a ohriali si v zime trochu kosti, nemusíte 
precestovať pol zemegule. Aj v Európe sa odohrávajú úžasné 
pouličné divadlá v maskách, ktoré stojí za to navštíviť.    

karnevalom
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Užite si predčasnú 
jar a hrejivé 
lúče slnka
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     Na juh za 
Madeira – 
takmer ako 
v Riu 
Výlet na karneval sa dá skombinovať 
aj s inými radosťami, ktoré prináša 
cestovanie – napríklad prečo si s ním 
neužiť aspoň niekoľko dní jari, pár 
týždňov pred tým, ako ju privítame 
u nás v strede Európy? Na ostrove 
Madeira, známom aj ako ostrov 
kvetov, patriacom síce Portugalsku, 
ale vzdialenom len 550 kilometrov od 
Afriky, je všetko možné. V hlavnom 
meste Funchal sa totiž tiež koná 
karneval, podľa očitých svedkov dosť 
podobný tomu, ktorý možno zažiť 
v Riu de Janeiro. Vždy v sobotu (ten-
to rok je to práve na Valentína – 14. 
februára) sa v centre mesta koná 
veľký alegorický sprievod s tisíckami 
tanečníkov a tanečníc samby v krás-
nych kostýmoch. Na konci karnevalu 
sa koná veľký sprievod masiek, na 
ktorom sa môže zúčastniť ktokoľvek. 
K všeobecnému veseliu prispieva živá 
hudba v uliciach aj rôzne súťaže.
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